ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU,
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2021

Aos quatorze (14) dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (2021), às
09:00 horas, reuniu-se de forma híbrida em seu próprio plenário da Câmara
municipal de Piaçabuçu, sob a `Presidência do Vereador Edson Mário Santos
da Silva, que solicitou do 2º Secretário fazer a chamada dos Senhores
Vereadores que responderam: Ailton Vieira da Silva, Denilson Lobo Pinheiro,
Edson Mário Santos da Silva, Emmanuel Batista dos Santos, Gefson Monteiro
de Albuquerque, José Erisvaldo da Silva Santos, Jaime Cazuza dos Santos,
Marivaldo Barros de Melo, Roberto da Silva Santos e Wisney Luiz Ramos
André. Faltou o Vereador Ailton Vieira da Silva que justificou sua ausência.
Verificando haver número legal o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão
solicitando da relatora fazer a leitura da Ata anterior que foi suspensa por
solicitação
do
Vereador
Denilson
Lobo.
Expediente
Constou:
REQUERIMENTOS Nº021/2021 de autoria do Vereador José Erisvaldo
(Menininho), Nº15/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros, Nº008/2021
de autoria do vereador Jaime Cazuza, Nº 005/2021 de autoria do Vereador
Gefson Monteiro, Nº008/2021 e Nº009/2021 de autoria do Vereador Wisney
André Nº 019/2021 de autoria do Vereador Roberto da Silva e INDICAÇÃO
Nº001/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro. Facultada a palavra fez
uso a Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral) que saúda à todos e solicita
enviar requerimento ao setor responsável pelos transportes, com cópia ao
Prefeito, para que envie a esta casa a relação dos transportes que fazem a
linha dentro do município, horário de todas as rotas, saída e chegada), e a
cópia do Decreto atual que regulamenta os transportes do município de
Piaçabuçu. E diz que não podemos deixar a população desassistida, pois isso
é primordial para as pessoas, e não cabe você pagar um transporte e ficar no
meio do caminho, pois os carros não entram nos Povoados. Fala sobre a
questão do tráfego no Beco do Valcy, onde não há condições de trafegar
carros, e solicita enviar requerimento ou Indicação ao Prefeito, solicitando que
feche aquele trecho para ter apenas tráfego de pedestres, exceto para os
moradores que possuem garagem naquele local. Solicita enviar requerimento à
Casal, onde enviou um vídeo, e não adiantou, e fala do vazamento na rua
Mestre Francelino, que daqui a pouco fará aniversário, e pergunta se é preciso
o Vereador ir à Tribuna para solicitar o reparo de um vazamento? Com a
palavra o Vereador Jaime Cazuza que cita algumas ruas que encontram-se
com o mesmo problema de vazamento, inclusive na sua Rua onde tem um
vazamento há três meses, e na reunião em Maceió com a CASAL foi informada
essa situação e até hoje nada foi resolvido. Retornada a palavra a Vereadora
Eliane diz que fez o Vídeo nas Ruas do bairro Paciência onde também existe
vazamento, e acha que não é necessário o Vereador fazer requerimento, o que
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precisa é a CASAL fazer o que ela se propôs a fazer dentro de Piaçabuçu, e
diz que por isso que não participou da reunião com o Presidente da CASAL
porque sabia que era só conversa, e diz que já cansou porque são muitos anos
já com isso e ninguém aguenta mais isso. E solicita da CASAL que faça o
reparo nos vazamentos das Ruas de nosso município. Solicita enviar
requerimento à Secretaria de Assistência Social para que informe as pessoas
sobre a tarifa social, que é muito importante para a população carente do
município, onde existem pessoas que tem 100% de abatimento da sua conta
de energia, e isso se trata de uma Lei federal, que está em vigor, precisa que a
população tome conhecimento que existe. Sugere ao presidente desta Casa
fazer uma Audiência Pública para debater com as pessoas a questão da tarifa
social. E é muito importante que nós Vereadores mostremos à população que
estamos atentos para ajudar a eles de alguma forma. Facultada a palavra fez
uso o vereador Denilson Lobo (Deda lobo) que agradece à Deus por mais uma
quarta feira com saúde e paz, e solicita da Mesa enviar Moção de Pesar à
família enlutada do Sr. José Gomes Teixeira, conhecido como Sr. Zé Teixeira,
avô do ex-Vereador Thiago Carnaúba, pelo seu falecimento ocorrido hoje de
manhã, e pede à todos um minuto de silêncio pelo seu falecimento. Solicita
enviar Requerimento ao Prefeito para que faça o calçamento ao redor do novo
mercado Público que encontra-se sem calçamento. Parabeniza ao Secretário
Marcondes por atender sua solicitação verbal, no qual foi atendido. Parabeniza
ao Secretário de Transportes Sr. Marcelo, pela organização dos transportes em
nossa cidade, inclusive às sextas à tarde e sábado, devido à feira. Parabeniza
aos colegas Vereadores pelo trabalho de cada um dia após dia. A Vereadora
Eliane Araújo (Loura Amaral) pede permissão para se ausentar da Sessão, na
qual é concedida pelo Presidente. Facultada a palavra fez uso o Vereador
Gefson que faz uma reflexão com as palavras do padroeiro dos animais, São
Francisco de Assis, que dizia “A cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio
e comenta o amor”, e nesse momento de pandemia, com os aumento absurdos
de combustível e outros, temos que se pegar com papai do céu, para ver se a
situação ameniza. Parabeniza ao Secretário de Saúde pelo trabalho da
campanha de vacinação onde já se encontra na faixa de 36 anos de idade,
para vacinação aqui no município, e a gente espera que em poucos dias
chegue a faixa dos dezoito anos, e parabeniza ao Secretário e ao Prefeito.
Parabeniza ao Secretário de Pesca Sr. Alípio pelo trabalho silencioso e que
precisa ser divulgado, que faz aqui em Piaçabuçu, com a emissão das DAPS,
os convênios com o banco do Nordeste para os pescadores e agricultores,
Cadastro de regulamentação dos comerciantes e empresários, distribuição de
alevinos e escavação de tanques, e diz que é um trabalho que merece ser
divulgado para que seja transmitidas aquelas famílias do ramo da agricultura,
pesca, comercio e empreendedores. Fala sua indignação sobre a questão do
abandono da Petrobrás no estado de Alagoas onde irá gera situações de
calamidade em Alagoas, onde logo será feita a privatização. Facultada a
palavra fez uso o vereador José Erisvaldo (Menininho), que cobra mais uma
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vez a limpeza do porto dos pescadores, onde ninguém aguenta mais a
situação. Com a palavra o Vereador Jaime Cazuza que informa que solicitou do
Prefeito ontem, e o mesmo lhe informou que já está tomando providências.
Retornada a palavra o vereador Menininho fala a respeito do estado de saúda
da Srª Gleyce, e pede à todos os Vereadores e quem poder ajudar de alguma
forma pois sabemos que o tratamento é muito caro. Facultada a palavra fez
uso o Vereador Roberto da Silva que saúda à todos, e presta seus sentimentos
à família Teixeira, pelo falecimento do Sr. José Teixeira. Dá as boas vindas ao
Secretário Sr. Paulinho Pinheiro, e reforça as palavras do Vereador Menininho
à respeito da situação de saúde que se encontra a Srª Gleyce. O Sr.
Presidente registra a Presença do Ouvidor do Município, Sr. Paulo Pinheiro.
Facultada a palavra fez uso o Vereador Wisney André que solicita enviar
requerimento ao Secretário de Infraestrutura para que seja feito melhorias na
estrada do Povoado Bonito, que encontra-se impossível adentrar nesse
povoado, onde há décadas aquela comunidade vem sofrendo com isso, e pede
ao Secretário que veja com carinho essa situação. Solicita também à pasta da
Secretaria competente que olhe o pedido feito através de requerimento, à
respeito da Rua Flávio Barbosa, que quando chove fica enche de água,
chegando a entrar nas casas, e pede que o Secretário também veja essa
situação com carinho, para resolver esse problema antes que inicie as chuvas,
e não venha causar transtornos aos moradores daquela rua. Agradece ao
Prefeito pela Indicação de sua autoria, no qual teve seu pedido atendido.
Facultada a palavra fez uso o Vereador Marivaldo Barros que solicita enviar
requerimento verbal ao Secretário de Infraestrutura para que com urgência
tape os buracos na estrada no Distrito Pontal do Peba, onde essa semana o
carro foi desviar de um dos buracos e bateu em duas pessoas de moto, e que
esses buracos possam ser tapados pelo menos com barro para evitar mais
acidentes inclusive com as pessoas que fazem caminhada naquele trecho.
Facultada a palavra fez uso o Vereador Emmanuel batista que solicita enviar
Indicação ao Executivo municipal para que implante em nosso município o
Conselho municipal dos direitos da mulher, para que não fique apenas um
discurso momentâneo ou temporário, e cause a impressão de que nada está
acontecendo em Piaçabuçu. Solicita enviar Indicação ao Executivo para que
crie em nosso município o aluguel social para as mulheres que sofrem de
violência doméstica, pois muitas mulheres ficam sofrendo abusos dentro de
casa porque não tem para onde ir. Fala a respeito das estradas de acesso aos
Povoados do nosso município, como foi citado pelos Vereadores Wisney e
Marivaldo, e solicita enviar Indicação ao Chefe do executivo para que faça os
reparos nas estradas de acesso do Distrito Pontal do Peba, e dos Povoados
Bonito e Potengy. Facultada a palavra fez uso o Vereador Jaime Cazuza que
agradece ao Prefeito, Dr. Djalma Beltrão, ao Secretário de Finanças, Sr. Guido
Breda, ao Sr. Paulinho Pinheiro, da Ouvidoria do município e ao Secretário de
Infraestrutura Sr. Eufrásio Dantas, onde na semana passada solicitou na
Tribuna, ao Secretário providencias a respeito dos buracos na rua em mora, no
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Largo Santa Terezinha, e no mesmo dia o Secretário esteve em sua rua e
atendeu sua solicitação, e agradece e parabeniza ao Secretário por atender ao
seu pedido. Solicita enviar requerimento ao Secretário de Urbanismo que faça
a reposição das lâmpadas do loteamento do Sr. Ênio, onde encontra-se com
algumas lâmpadas queimadas, deixando escuro aquele local, causando
sofrimento aos moradores. Parabeniza também ao Secretário Marcondes por
atender aos pedidos dessa Casa, e agradece à Deus por mais um dia que ele
concedeu e que continue abençoando à todos. O Sr. Presidente convida o Vice
para ocupar a Presidência temporariamente. Facultada a palavra fez uso o
Vereador Edson Mário (Edson Gordo) que fala sobre os problemas da CASAL
que continuam. Fala a respeito da iluminação da estrada da Lagoa redonda
que dá acesso ao Bairro Paciência, no qual o Secretário Marcondes informou
que estás tomando as providências. Fala também sobre as estradas dos
Povoados que tem acesso dificultado devido as chuvas. Parabeniza ao
Secretário de Saúde e ao Prefeito pelo avanço da vacinação contra o COVID19 em nosso município que já chegou aos 36 anos, e pelo ótimo trabalho à
frente desta Secretaria. Fala a respeito do Porto da banca do peixe e sugere
que seja feita a limpeza mensalmente para que o município não venha ser
cobrado com isso. Parabeniza ao Secretário de Educação pelos Kits de
alimentação para os alunos da rede pública. Com a palavra o Vereador
Roberto sugere que a limpeza do porto seja feita a cada quinze dias, ao invés
de uma vez por mês. Retornada a palavra o Vereador Edson solicita que envie
em nome de todos os Vereadores uma Moção de Pesar à família do Sr. José
Teixeira, e deixa suas condolências à família enlutada. Solicita do Secretário de
Infraestrutura para que coloque uma caçambada de barro no espaço em frente
ao campo do Povoado Sudene, para que as pessoas possam usar aquele
espaço para praticar esportes enquanto não volta as atividades do campo
maior. O Presidente em exercício convida o Vereador Edson para retornar a
Presidência. Ordem do dia: Não houve Projetos para discussão e votação.
LEITURA E VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS Nº021/2021 de autoria do
Vereador José Erisvaldo (Menininho), Nº15/2021 de autoria do Vereador
Marivaldo Barros, Nº008/2021 de autoria do vereador Jaime Cazuza, Nº
005/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro, Nº008/2021 e Nº009/2021
de autoria do Vereador Wisney André Nº 019/2021 de autoria do Vereador
Roberto da Silva e INDICAÇÃO Nº001/2021 de autoria do Vereador Gefson
Monteiro, que depois de lidos foram aprovados por unanimidade dos presentes.
EXPLICAÇÃO PESSOAL fez uso os Vereadores Denilson Lobo (Deda Lobo),
Gefson Monteiro, Roberto da Silva, Marivaldo Barros, Jaime Cazuza,
Emmanuel Batista. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra o Sr.
Presidente agradece e deseja sucesso à todos e em seguida encerra a
Sessão. Islane Cristine Santos Pereira, _______________________________
_____________relatora de atas.
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